
 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

REALIZAÇÃO 



 
 

O Dunas Clube tem o orgulho de sediar o seu I Torneio Aberto de Golfe. 

A competição será válida pela 3ª etapa do Tour Gaúcho de Golfe de 2018 

organizado pela Federação Rio-Grandense de Golfe. O Dunas Clube irá abrir 

70 vagas para a disputa. 

 

LOCAL: 

DUNAS CLUBE 

Av. Domingos de Almeida, 3249. Pelotas – RS 

http://www.dunasclube.com.br/ 

Fones: (53) 3228-2149 / (53) 3228-2806 

 

DATA: 

23 a 25 de Fevereiro de 2018 

Dia 23 – Treino livre, última saída às 16h30min do tee do 1 

Dias 24 e 25 – Torneio com Draw 

 

PROGRAMAÇÃO SOCIAL: 

23/02 – 18h: Happy Hour 

24/02 – 20h: Jantar de Confraternização 

25/02 – 17h: Premiação e Coquetel de Encerramento 

 

FAMÍLIA: 

O Dunas Clube conta com uma infraestrutura que é composta por 

piscinas adulta, infantil e térmica, parquinho, quadras de tênis, futebol, pádel e 

squash além de bar, restaurante e uma ampla área verde. Durante o Torneio, a 

família do(a) golfista está convidada a desfrutar de toda essa estrutura além de 

obviamente estar sendo aguardada para a Programação Social. Programem-se 

e venham aproveitar um belo fim de semana de esporte e lazer. 

 

 

 



 
 

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO: 

Cavalheiros:  

Scratch / até 8.5 / 8.6 a 14.0 / 14.1 a 22.1 / 22.2 a 32.9 

Sênior: Scratch / até 8,5 / 8,6 a 14.0 / 14.1 a 32.9 

Pré-Sênior: Scratch / até 8,5 / 8,6 a 14.0 / 14.1 a 32.9  

 

Damas: 

 Scratch / até 16.5 / 16.6 a 31.7 

* Serão entregues troféus para os 1º e 2º colocados. 

* Os prêmios não serão acumuláveis, prevalecendo à ordem de importância a 

critério da FRGG, sem opção de escolha por parte do jogador. 

* O torneio é válido para o ranking gaúcho e Tour por Categorias. 

 

REGRAS: 

O torneio será regido pelas regras do Royal and Ancient Golf Club of St. 

Andrews em concordância com a Cartilha FRGG 2018 e com as regras locais 

do Dumas Clube. Casos omissos serão resolvidos pela comissão do torneio. A 

modalidade será Stroke Play 36 buracos e o índex utilizado será do mês 

Fevereiro/2018. 

 

INSCRIÇÕES: 

Cavalheiros: R$ 280,00 

Damas R$ 200,00 

Juvenis R$ 140,00 

* Jogadores beneficiados: Isentos de taxa de inscrição. 

* Campeões de cada categoria principal da etapa anterior: Desconto de 50%. 

As inscrições serão aceitas mediante depósito ao Dunas Clube: Banco Banrisul 

(041); Ag: 0772; CC: 060938130-8; CNPJ 876939740001-86. O comprovante 

deverá ser enviado por e-mail (secretaria.dunas.clube@gmail.com) ou por 

WhatsApp (53 981199257).  

É possível confirmar presença e efetuar o pagamento diretamente no Clube. 

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÕES: Dia 21/02/2018 (quarta-feira) às 12h00hs. 



 
 

 

CHUVA: 

Para o caso de chuva forte ou necessidade de interrupção do jogo, 

serão utilizados os seguintes sinais: 

* Um toque de Sirene: Início ou reinício de jogo. 

* Dois toques de Sirene: Perigo de raios, interromper o jogo, procurar 

abrigo, afastar-se de árvores. 

* Três toques de Sirene: jogo cancelado. 

 

CADDIES E CARRINHOS: 

O Clube não dispõe de caddies, carrinhos manuais ou elétricos. 

Sugerimos que os atletas se organizem previamente em relação a estes 

aspectos. 

ALIMENTAÇÃO: 

O Dunas Clube tem um restaurante interno que serve almoço, lanches e 

bebidas. Próximo ao campo será disposto um bar com lanches e bebidas. 

 

HOTEL OFICIAL DO TORNEIO: 

Curi Palace Hotel (reservas@curipalacehotel.com.br) 

Endereço: Rua General Neto, 1279. Pelotas – RS 

Telefone: (53) 3227-7377, (53) 3026-7171 

Diárias: 

APTO SUPERIOR – Apto. totalmente reformado, piso laminado, cama box, TV 

(LCD) a cabo, ar condicionado split, secador de cabelo, frigobar, telefone, 

internet e janelas com isolamento acústico. 

SINGLE – R$ 190,00 

DUPLO – R$ 240,00 

TRIPLO – R$ 290,00 

APTO LUXO - Apto. totalmente reformado c/ sala de estar, piso laminado, 

cama box, TV (LCD) a cabo, ar condicionado split, secador de cabelo, frigobar, 

telefone, internet e janelas com isolamento acústico. 



 
 

SINGLE - R$ 240,00 

DOUBLE - R$ 290,00 

TRIPLO- R$ 340,00 

 

A cidade conta com o serviço de linhas de ônibus que passam em frente 

ao clube, taxis e transporte via aplicativos. 

 

CARTÃO DE JOGO: 

 

 

 

REGRAS LOCAIS: 

Os Torneios serão regidos pelas regras do Royal Ancient Golf Club of 

St.Andrews juntamente com as seguintes regras locais: 

1. Tees de saída: 

Masculino:  tee branco primeira volta - tee amarelos segunda Volta 

Femininos:  tee vermelho primeira volta - tee verde segunda Volta 

2. Limite do campo: 

As divisas demarcatórias da propriedade (estacas brancas e muros delimitam a 

propriedade); o campo de futebol e as quadras de tênis são fora.  

3. É permitido Drop Livre: 

Nos drenos no campo em que não tenham demarcação de hazar, dropa-se 

para trás o quanto quiser até livrar a bola dessa região. 



 
 

O campo adota a condição de lie melhorado a uma distância de um cartão, não 

mais próximo da bandeira, em toda a cancha, exceto nos bunkers e hazares. 

A torre e as linhas de alta tensão são obstruções fixas,  caso a bola atinja estas 

o jogador deverá jogar outra bola, sem penalidades.  

4. Marcação do campo: 

Estacas vermelhas: hazares lateral  -  Estacas amarelas: hazares frontal  

Estacas brancas: limite do campo  -  Estacas azuis ou  marcadas com linhas 

brancas de cal: reparação 

Obs.: 1- lago à direita do green do buraco 5, área de drope obrigatória. 

          2 - hazar no fundo do green do buraco 6, áreas de drope obrigatórias na 

lateral. 

5. Obstruções fixas:  

Bancos e placas de tees, torre de eletricidade, marcações de jardagens e 

qualquer outra construção que não faça parte do campo. 

6. Marcação de distancia: (até o centro dos greens) 

Estacas AZUIS 200 jardas - Estacas BRANCAS 150 jardas - Estacas 

VERMELHAS 100 jardas - Estacas AMARELAS 50 jardas 

7. Bandeiras nos greens: 

Bandeira vermelha: inicio do green  -  Bandeira branca: meio do green  -  

Bandeira azul: fundo do green 

8. Lembretes:  

Repare os divots, nivele os Bunkers, repare os piques de bolas nos greens. 

Manter ritmo de jogo adequado.  

 

PATROCINADORES: 

 

           



 
 

APOIO: 

                    

                  

 


